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JAARVERSLAG 2015 STICHTING KALAI MANRAM
I

ORGANISATIE EN DOELSTELLINGEN

Stichting Kalai Manram vormt sinds 1990 de Nederlandse steunstichting van
de Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam, een Indiase organisatie in Tamil
Nadu, Zuid-India. Daar worden schoolopleiding, artistieke training en
internaat gecombineerd aangeboden
aan talentvolle kinderen en jongeren
uit arme plattelandsgezinnen.
Verbonden aan de school is een
jeugdtheatergezelschap waar de
leerlingen het geleerde op het podium
in de praktijk brengen.
Jongens en meisjes krijgen een gedegen schoolopleiding die verbonden wordt met
artistieke training in Kattaikkuttu theater. Na voltooiing van de basis- en middelbare
schoolopleiding kunnen zij werken als Kattaikkuttu acteur/musicus, kiezen voor een
andere opleiding, of aan het werk gaan. Juist door de combinatie van cognitieve en
creatieve ontwikkeling biedt de school hen de kans om blijvend te ontsnappen aan de
armoede en met zelfvertrouwen en uitdrukkingskracht het harde leven in hun omgeving
aan te kunnen.
De Gurukulam bevordert gender gelijkheid zowel op als achter het podium. De school
heeft voor een doorbraak gezorgd door meisjes tot actrices op te leiden. Daarvoor was
het beroep van Kattaikkuttu acteur alleen weggelegd voor mannen. Optreden door
vrouwen werd als sociaal onacceptabel gezien. Door training en optredens wordt de
stem van meisjes nu gehoord. Jonge vrouwen staan op de bühne in Kattaikkuttu en
bouwen een zelfstandig leven op. Dat is nog eens empowerment.

De doelstelling van Kalai
Manram is het vanuit
Nederland ondersteunen
van de activiteiten van de
Kattaikkuttu Gurukulam

Kattaikkuttu is een traditionele theatervorm, met zang, dans,
toneel, kostuums en grime, gebaseerd op eeuwenoude
mythologische verhalen uit het Mahabharata epos. Deze
verhalen worden door tekstschrijver en regisseur Rajagopal
bewerkt tot vormen die inspelen op hedendaagse situaties in
India.
De school komt voort uit de Kattaikkuttu vakvereniging (Sangam) die de belangen
behartigt van vertegenwoordigers van het Kattaikkuttu (volks)theater. Vakvereniging en
school zijn opgericht en worden geleid door P. Rajagopal en Hanne M. de Bruin.
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De doelstelling van Kalai Manram is het vanuit Nederland ondersteunen van de
activiteiten van de Kattaikkuttu Gurukulam (school). Kalai Manram werft subsidies en
donaties, bemiddelt bij het verkrijgen van organisatorische en artistieke expertise, geeft
beleidsmatig en organisatorisch advies, licht nieuwe vrijwilligers voor, en werkt aan
bekendheid van Kattaikkuttu theater in Nederland. De activiteiten van Kalai Manram
worden volledig uitgevoerd door vrijwilliger.

II

BESTUUR

In het jaar 2015 is het bestuur van Kalai Manram 4 keer bij elkaar gekomen.
Het bestuur van Kalai Manram bestond in 2015 uit:
Marleen Cremers – voorzitter
Yvonne Haak – secretaris
Alberto Simonitto – penningmeester
Ben van Baaren – lid
Reineke Schoufour – lid
Evelien Pullens – lid
Frans Gosses trad in 2015 terug als bestuurslid; in Ben van Baaren kregen we een
waardige opvolger.
Kalai Manram tracht haar doel te verwezenlijken door:
De brug te vormen tussen activiteiten rondom de Kattaikkuttu theaterschool in India
en Nederland
een basis te zijn in Nederland voor oprichters en trekkers van het project
ondersteuning van de activiteiten van de Kattaikkuttu school en vakvereniging te
geven
advies en uitwisseling van organisatorische, beleidsmatige en artistieke
deskundigheid in combinatie met persoonlijk contact
het werven van fondsen en voorzien van financiële steun voor de Kattaikkuttu
theaterschool
publiciteit in Nederland van Kattaikkuttu theater en school: vergroten van
naamsbekendheid, zichtbaarheid en draagvlak
het onderhouden en uitbreiden van contacten met donateurs en geïnteresseerden
in Nederland
werving van en voorlichting aan Nederlandse vrijwilligers en stagiaires die enige tijd
actief zijn voor (en op) de Kattaikkuttu school
Daaruit volgen drie kerntaken:
1. Aanvragen en bijeenbrengen van financiële middelen (fondsen en donateurs)
2. Meedenken over beleid (financiën, onderwijs, organisatie, toekomst)
3. Verzorgen van publiciteit en informatieoverdracht (projecten, nieuwsbrief,
bijeenkomsten, sociale media)
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De taken hebben we in 2015 als volgt verdeeld:
Marleen:
Yvonne:
Alberto:
Reineke:
Ben:
Evelien:

voorzitter, contact met India, vrijwilligers en stagiaires
secretaris
penningmeester
projecten onderwijs en advisering
fondsenwerving
communicatie en advisering

Na haar bezoek aan de Kattaikkuttu school is Ineke Uijtenhaak als vrijwilliger aan de slag
gegaan met het opzetten en onderhouden van communicatie uitingen en publiciteit.

III

ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE SCHOOL IN INDIA

De Sangam bestond dit jaar 25 jaar. Dit
jubileum werd gevierd met o.a. een goed
bezochte reünie van oud-leerlingen en oudleraren van de Kattaikkuttu Gurukulam, een
fototentoonstelling, het jaarlijkse
theaterfestival, en kreeg aandacht in de
Indiase pers. De school kwam in 2015 weer
in een nieuwe fase. Nadat er vorig jaar een
groep apprentices en oud-leerlingen de
school verlaten heeft, was er dit jaar meer
ruimte voor de volgende generatie
leerlingen. Het oude theater gezelschap is
gestopt, en met de huidige oudere
leerlingen worden weer nieuwe
voorstellingen gegeven. Enkele voormalige
apprentices zijn doorgegroeid tot junior
staflid. Omdat de school relatief bescheiden
salarissen kan bieden, is er relatief veel verloop onder het onderwijzend personeel.
Enkele meerjarige subsidies liepen dit jaar af, zodat weer gezocht wordt naar nieuwe
bronnen van inkomsten, bij publieke en private fondsen. Zelf aanvullende inkomsten
genereren – bijvoorbeeld via het guesthouse - is een aandachtspunt. Met het Corpus
fonds wordt gewerkt aan een financiële buffer. Veel donors benadrukken (toekomstige)
zelfvoorzienendheid. Tegelijkertijd is onderwijs aan kinderen per definitie een publiek
goed. De Indiase regelgeving stelt bovendien grenzen aan commerciële activiteit door
onderwijsinstellingen.
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IV

BEZOEK AAN INDIA

Verschillende bestuursleden bezochten in 2015
India.
Ben van Baaren was begin 2015 op bezoek bij de
school. Dit bezoek markeerde de start van zijn
werk als bestuurslid voor Kalai Manram. Evelien
Pullens heeft begin 2015 met een groep
studenten van het Centrum voor Leven en Intuïtie
een reis door Zuid-India gemaakt, waarbij ook de
Kattaikkuttu school werd bezocht. De bezoekers
werden geraakt door wat ze zagen; een van hen,
Ineke Uijtenhaak, is daarna communicatie
vrijwilliger voor Kalai Manram geworden, en ook met de anderen is blijvend contact.
Eind 2015 heeft Evelien Pullens nogmaals de school bezocht.
In zomer 2015 was Marleen Cremers met haar gezin op de Kattaikkuttu school. Haar
zoon Joris Goddijn verzorgde in het kader van zijn maatschappelijke stage de technische
ondersteuning bij onderhoud en aanpassingen van de Kalai Manram website. Het
spreekt vanzelf dat deze bezoeken op privé kosten gedaan zijn.

V

COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT

In 2015 werden weer stappen gemaakt in verdergaande digitalisering van onze
informatiebestanden en communicatie. Interne documenten werden steeds meer
online gedeeld. Relatiebestanden werden opgeschoond en bijgewerkt.
De communicatie-uitingen werden vernieuwd: steeds meer gaat digital. De Kalai
Manram website werd geactualiseerd en uitgebreid, met meer mogelijkheden om
documenten via de website toegankelijk te
maken. Sinds zomer 2015 heeft Kalai Manram
www.kalaimanram.nl
een
pagina op Facebook, die regelmatig wordt
www.facebook.com/kalaimanram
voorzien van vers nieuws.
De jaarlijkse nieuwsbrief werd rond kerst voor het grootste deel digitaal verstuurd aan
meer dan 600 relaties. Voor mensen zonder toegang tot internet blijft er een papieren
versie van de nieuwsbrief.
We deden mee aan de NRC Charity
Award wedstrijd. We legden het af tegen
grote NGO’s met omvangrijke PRafdelingen, maar het hielp ons wel onze
boodschap steeds beter te formuleren en
vorm te geven. Datzelfde proces speelde
bij de positionering voor fondsenwerving.
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Het doel bij dit alles was steeds: meer bekendheid genereren voor Kattaikkuttu in
Nederland, in het algemeen, en bij liefhebbers van India, muziek, theater, onderwijs, en
ontwikkeling in het bijzonder. Een verbreding van de donateursbasis is wenselijk om in
India te kunnen blijven doen wat nodig is; maar bovenal geloven wij dat de kracht van
Kattaikkuttu voor veel mensen in Nederland relevant is.

VI

…maar bovenal geloven
wij dat de kracht van
Kattaikkuttu voor veel
mensen in Nederland
relevant is.

RELATIES EN DONATEURS

Kalai Manram vervult een brugfunctie tussen de Kattaikkuttu Sangam in India en de
relaties in Nederland. In het kader van het 25-jarig jubileum werden alle Nederlandse
vrienden in mei 2015 uitgenodigd voor een ontmoeting met oprichters Rajagopal en
Hanne de Bruin in Amsterdam. Zij ontvingen daar als jubileumcadeau een vriendenboek
met bijdragen van vrienden en bekenden, waarin een ieder aangaf hoe hij of zij
persoonlijk getroffen was door het werk van de Kattaikkuttu Sangam, en hoe dat ieders
leven had beïnvloed.
In voorjaar 2015 was Kalai Manram met een informatiestand vertegenwoordigd op een
evenement met verschillende particuliere initiatieven in Meerssen. Het thema was
armoede en duurzaamheid, daar en hier. In het najaar nam Kalai Manram deel aan de
maatschappelijke beursvloer in Maastricht. Op die manier werkte Kalai Manram aan
verdere naamsbekendheid in het zuiden van Nederland.
Daarnaast zocht en onderhield Kalai Manram contact met vrijwilligers en stagiaires die
voor langere tijd naar India gingen om mee te werken op de Kattaikkuttu school. We
werkten bottom up en bekeken steeds hoe we een en ander ook in bestaande frames
van organisaties (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) krijgen. Anno 2015 beperkten de
relaties zich niet meer tot Nederland of Europa. Via skype en email werd ook het
relatienetwerk in (Zuid-)India versterkt.

Kalai Manram ontving in 2015 geen subsidies.
Belangrijkste bronnen van inkomsten waren donaties
van enkele grote en trouwe donateurs. Er waren
donaties naar aanleiding van de reis van het Centrum
voor Leven en Intuïtie, bij de 50e verjaardag van een
bestuurslid, en een nalatenschap. Kalai Manram heeft
enkele vaste periodieke donateurs.
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Stichting Fideel, met haar brocante
winkel in Zutphen, is een trouwe
sponsor. Kalai Manram was
aanwezig bij de viering van het 5jarig bestaan van Fideel.

Eind 2015 zijn we gestart met een nieuwe bron van inkomsten. Wanneer mensen via
Goededoelshop.nl een aanschaf doen in een webwinkel, gaat - zonder extra kosten voor
de klant - een commissie bedrag naar Kalai Manram.
Ook hebben we het online doneren makkelijker gemaakt, via Ideal of PayPal betaling, op
de websites van Kalai Manram en de Kattaikkuttu.org en de Facebook pagina’s.

VII

FINANCIËN

In 2015 had Kalai Manram een exploitatieoverschot van ruim €4.800. We hadden 2014
met een exploitatietekort van ongeveer €2.000 gesloten. In 2015 hebben we dat dus
meer dan hersteld.

Jaarverslag Kalai Manram 2015

7

Donaties bereikten in 2015 een totaalbedrag van ruim €20.000. In 2014 hadden we een
totaalbedrag van ruim €11.000. De donaties zijn in 2015 dus bijna verdubbeld.
De grootste post op onze uitgaven zijn de bijdragen aan de vergoeding van onkosten
van Hanne de Bruin en Rajagopal: circa €14.000. In 2014 waren die kosten ongeveer
€13.000. Naar zullen deze onkosten verwachting in 2016 veel lager zijn, omdat
Rajagopal dan weer Indiase inkomsten uit zijn functie van directeur zal ontvangen. In de
jaren dat hij voorzitter was van de Sangam (2012 tot en met 2015), was dat niet
mogelijk en compenseerde Kalai Manram dit.
Balans
Triodos Zakenrekening
Triodos Rendement rekening
ING zakelijke rekening
ING Spaarrekening
PayPal
Nog te betalen

31 dec 2015
€ 3.993
€ 636
€ 4.262
€11.826
€ 541
€
0

31 dec 2014
€ 2.444
€ 636
€ 4.433
€ 9.102
€
0
€ 1.160

Totaal voor alle rekeningen

€21.258

€15.455

Donaties
Speciale donaties
Rente

2015
€11.686
€ 8.238
€
56

2014
€ 3.741
€ 7.500
€ 46

Totaal inkomsten

€19.980

€11.241

Onkosten P. Rajagopal en H.M. de Bruin
Bestuur, website, drukwerk, secretariaat
Kamer van Koophandel, bank/transferkosten
Bijdrage aan Kaittaikkuttu Sangam

2015
€ 12.950
€ 952
€ 275
€
0

2014
€ 12.368
€ 441
€ 182
€ 438

Totaal uitgaven
Exploitatieoverschot (tekort)

€ 14.177
€ 5.803

€ 13.429
(€ 2.142)

Baten

Lasten

VIII Doelstellingen 2016
In 2016 werken we verder aan de thema’s die we in 2015 in gang hebben gezet:
verdergaande publiciteit
fondsenwerving
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advisering en ondersteuning van de oprichters
contacten leggen en houden met alle betrokkenen.
Op 29 mei 2016 organiseren we op de Kinkerbuurt school in Amsterdam een benefiet
evenement voor de Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam.

Op 29 mei 2016 organiseren we op de Kinkerbuurt school in
Amsterdam een benefiet evenement voor de Kattaikkuttu
Sangam en Gurukulam.
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